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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Begin oktober 2014…Reeds 12 clubs bezocht…Meer en meer overtuigd van het feit dat de 
Lionsclubs van ons district het zeer goed doen. Tijd voor een eerste indruk.

Wat gebeurt er in de voorvergadering met de mysterieuze naam “de biecht”?

Het geheim karakter van de voorvergadering dient behouden te blijven. Ik ben zeer aange-
naam verrast door de openheid van deze voorvergaderingen. Wat opvalt is de gedrevenheid 
van alle clubvoorzitters en de sociale commissies binnen de clubs. Wat ik steeds herhaal, is 
de noodzaak om beter te communiceren, zij het onderling tussen de clubs en zeker naar de 
buitenwereld toe. Ik kan maar de oproep van de commissie PR herhalen en iedere club uitno-
digen om de activiteiten van de club, zij het fundraising, sociaal engagement of langlopende 
projecten te vereeuwigen via foto’s en tekst ( flash112a@telenet.be).

Wat blijft er over van het clubbezoek van de Gouverneur?

Dat er iets blijft nazinderen is een feit. De vele schouderklopjes en persoonlijke boodschappen 
van de leden bij ieder clubbezoek bewijzen dat de keuze voor een bezinningsjaar in te lassen 
de juiste is. Om het in marketingtermen te zeggen, luister ik niet naar de 10 % die op alles kri-
tiek uiten, doch laat ik mij enkel inspireren door de 90% Lions die de juiste ingesteldheid heb-
ben. Het beste voorbeeld hiervan zijn de 12 “elevator pitches” die ik reeds mocht aanhoren. 
De opzet is eenvoudig doch gewaagd. Alle lions van District 112A voorbereiden op de moge-
lijke vraag van de man van de straat over de betekenis van de Lionspin welke door ieder Lions 
zo fier gedragen wordt. (http://www.youtube.com/watch?v=924J6mNf48Q)

Eén zaak is zeker. 

Bij iedere club is de elevator pitch uitgegroeid tot hét hoogtepunt van het bezoek van de Gou-
verneur. Ik heb vooral veel respect en bewondering vastgesteld bij de clubleden voor “hun” 
lionsvriend welke steeds op originele wijze het woord heeft genomen. Ik heb zo “meesters” 
ontmoet die bewijzen dat lange pleidooien niet noodzakelijk beter zijn dan wat zij kort en 
krachtig in 15 seconden kunnen zeggen. Sommigen vinden dat er zoveel te zeggen valt dat na 
2 minuten de boetemeester dient tussen te komen. Bij anderen wordt hun talent van dichter 
ontdekt. Nog anderen dromen van opgesloten te zitten in de lift met Angelina Jolie of doen 
het in de vorm van een sketch met verschillende leden. Zelfs enkele voorzitters hebben het 
gewaagd het voorbeeld te geven.

Eén feit is zeker.

Het werkt inspirerend en is veelbelovend voor de 42 clubs welke ik nog moet bezoeken. 

Roland De Paepe
Gouverneur 2014-2015 District 112A

http://www.lions-112a.be/
mailto:flash112a%40telenet.be?subject=
http://www.youtube.com/watch?v=924J6mNf48Q
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ZONES IN DE KIJKER: ZONE 12
Zone 12 omvat 7 clubs waarvan 5 clubs uit het Brugse méér de 2 kustgemeenten Blankenberge 
en Knokke. Zonevoorzitter Philippe Dewulf (LC Oostkamp) leidt deze zone met kordate hand..

De clubs met hun aantal leden en hun voorzitters:

Blankenberge (35): Joris DEBRUYNE jorisdebruyne@skynet.be
Brugge (30): Piet Debucquoy debucquoy.lenie@pandora.be
Brugge Maritime (26): Gerrit Geldhof gerrit.geldhof@telenet.be
Brugge Zeehaven(33): Christophe Lebbe studiebur@studiebur.be
Damme Zwin (18): Leo Stockman leo.stockman@skynet.be
Knokke Zoute( 26): Ronald De Lille ronald.delille@telenet.be
Oostkamp (34): Luc Gillemon luc.gillemon@arista.be

Hun voornaamste fundraisingactiviteiten zijn o.m.:

Blankenberge: Oester-en Kreeftenfestival (17 oktober 2014)
Brugge: tweejaarlijks klassiek of variété concert 
Brugge Maritime: Vis-en schaaldierenfestijn (augustus)
Brugge Zeehaven: toneelvoorstelling (februari 2015)
Damme Zwin: concert (september 2014)
Knokke Zoute: Fin de saison-Tentuinstelling (september 2014-mei 2015)
Oostkamp: champagneverkoop en concert (voorjaar 2015)

BRUGGE MARITIME: VIS EN SCHAALDIEREN
Op zaterdag 23 augustus organiseerde Lions Club Brugge Maritime voor de 20ste keer haar 
vis- en schaaldierenfestijn. wat ooit begon als een barbecue in de tuin van een lid, werd een 
heus havenfeest met een opkomst van ruim 1200 gasten. Organisatorisch een huzarenstuk! 
Alles wordt immers voorbereid, klaargemaakt én opgediend door de leden en hun partners.

Wist je dat?

• Op zaterdag 4 oktober alle zonevoorzitters en gewestvoorzittters van ons district een vor-
mingssessie volgden om te horen hoe in de komende weken en maanden de clubs de mogelijk-
heid zullen krijgen om deel te nemen aan een enquête  die hen zal toelaten zich te situeren ten 
opzichte van de grotere Lionsfamilie ? Meer hierover in de Flash van november!

• LC Waregem/Waregem Ascott/Leo Waregem hun POP-UP café op Wa-
regem Koerse volgend jaar misschien ook kunnen omtoveren in een PIN-
UP café ?

http://www.lions-112a.be/
mailto:gerrit.geldhof%40telenet.be?subject=
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KNOKKE-ZOUTE: FIN DE SAISON OP HET STRAND

BRUGGE DAMME-ZWIN: ROB DE NIJS
LC. Damme-Zwin organiseerde op 26 september hun 
fundraising. Rob de Nijs zong voor een uitverkochte zaal 
“CC Scharpoord” te Knokke-Heist. 

De voorstelling met als thema ‘NU HET OM JOU GAAT’ 
stemt overeen met de missie van onze sociale projecten.

In intiemere locaties brengt de zanger liedjes met een mi-
nimale begeleiding. Die unieke stem al meer dan 50 jaar 
het handelsmerk van de zanger die zijn professionele car-
rière in 62 begon met ‘Ritme van de Regen’ blijft tot op de dag van vandaag verrassend en 
komt met deze bezetting volledig tot zijn recht. De muzikale kast met repertoire van de zanger 
werd dan ook vakkundig geplunderd onder begeleiding van Frank Jansen, Christian Groten-
breg en Kees den Hoed. Nadien volgde een uitgebreide receptie waar iedereen enthousiast 
kon nagenieten.

Leo Stockman, voorzitter LC Damme-Zwin

LEO CLUB OOSTENDE
Op 7 Augustus werden in Waregem vier kunstwerken 
geveild voor het goede doel. De veiling was de afsluiter 
van TerrasFestival, een week vol kunst, muziek en bar; be-
dacht en samengebracht door Nina Verhelst en TL collec-
tief. Louise van TL is ook een geëngageerd lid van Leoclub 
Oostende en wilde haar evenement daarom ook per se 
een sociale inval geven. Zo besloten ze om vier stoelen 
van Original Bear Chair (met dank aan Spherebox) te laten bewerken door kunstenaars en 
die dan te veilen voor het aanwezige publiek. TL kon op die manier 1.000 euro schenken aan 
de Leo’s van Oostende, die door dit fantastische initiatief haar sociale doelen nog extra kan 
ondersteunen.

www.leocluboostende.be; www.tlcollectief.be

Wist je dat?
In Gewest 1 beide zonevoorzitters (zones 11 en 12) geopereerd werden en op krukken rondlopen?  
Ze hebben het niet op hun heup maar ze hebben gewoon een nieuwe heup.  Niettemin worden 
die zones perfect verder geleid door deze twee zeer actieve Lions, zelfs van in het ziekenhuis, 
online. Chapeau!

http://www.lions-112a.be/
http://www.leocluboostende.be
http://www.tlcollectief.be
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WAAROM HEEFT HET BIJ SOMMIGE LIONS GEROMMELD 
TIJDENS DE SPECIAL OLYMPICS?
Sinds jaren verzorgen onze Belgische Lions in samenwerking  met Special Olympics België het 
“Healthy Athletes Program”(HAP). Meer bepaald het SOLCIOE gezondheidsprogramma, ofte 
“Special Olympics Lions Clubs International Opening Eyes” – klik hier voor het prachtig verslag 
van de Clinical Director. Dit programma loopt al jaren vlot en het resultaat is telkens fantas-
tisch. Iedere Lions die vroeger deelnam als vrijwilliger wil het nog eens doen.

Dit jaar waren het  Europese Zomerspelen in Antwerpen … de organisatie lag in Europese han-
den …  en daar liep het even fout; ze hebben alle vrijwilligers van de Lions niet als groep gezien, 
maar als individuele vrijwilligers … die dan her en der werden ingezet zonder rekening te hou-
den met de groep. Voor sommige clubs liep het vlot, maar voor anderen kwam het volledig in 
de war met berichten en tegenberichten. Bovendien, meer dan 6 000 vrijwilligers dienden elk 
een waardevolle taak te krijgen. Wat op zich al een huzarenstuk was.

Het Lions multidistrict heeft daar geen enkele schuld aan.  Gelukkig liep het uiteindelijk goed 
af met de zorg voor de atleten met een mentale beperking en dat is en blijft het allerbelang-
rijkste. 

Op naar de Belgische Special Olympics van 13 tot 16 mei 2015 in Brussel. We need you, we 
love them! 

André Goethals 1e vice gouverneur

GLT
De vorige Flash handelde over de rol van het GMT met betrekking tot de ontwikkeling en het 
verbeteren van het ledenbestand vanuit de motivatie voor deze doelstelling. De werking GMT 
gebeurt in nauw overleg en samenwerking met het Global Leadership Team (GLT).  Samen vor-
men ze de twee zijden van de waardevolle Lions medaille ingebed in de volledige organisatie.

GLT staat dan in voor de doorstroming van bruikbare informatie naar de Lionsleden  en Lions-
verantwoordelijken: club-, zone- en gewestvoorzitters, voorzitters effectieven, Lions ambassa-
deurs, secretarissen , penningmeesters en  andere Lions die een engagement willen opnemen. 
Het GLT gaat daarnaast, in overleg met onder meer GMT en onder de verantwoordelijkheid 
van de Gouverneur, ook op zoek naar potentiële kandidaten die ook buiten hun club verant-
woordelijkheden willen opnemen. 

Op het programma voor de komende drie jaar staat het herdenken van de infosessies voor 
nieuwe leden, club-, effectieven-, zone- en gewestvoorzitters en andere verantwoordelijken. 
Het is de bedoeling om volgens een modulaire opbouw te vertrekken van een algemene ba-
sis- en historische informatie over lionisme voor de nieuwe leden. Vervolgens zal daarop ver-
der worden gebouwd naar gelang de doelgroep, de verschillende voorzitters en functies. Het 
gaat om een verdieping van de nodige concrete praktische informatie om die leidinggevende 
verantwoordelijk-heden te kunnen opnemen. Verder zal een kern Certified Lion Guides en CEP 
Promotional Specialists worden aangezocht om te kunnen ondersteunend werken voor de 
Clubs en Zones.

In de loop van het werkjaar verneemt u hierover meer via alle mogelijke media en in de zones. 

Carlos De Troch, GLT District 112A

Wist je dat?
Uit het verslag van LC Geeraardsbergen: Frank P en Erwin werden terechtgewezen omwille van 
hun bluf over hun formidastisch sexleven en onze censor Wim stelde voor om in plaats van de 
microkredieten te steunen we beter een micro voor onze voorzitter zouden financieren. 
Hij liet Etienne ook eens aan het varken ruiken zodat deze ook spontaan een bijdrage leverde. 
Een mens geraakt immers vlugger z’n muntstukjes kwijt aan het Lions varken dan aan een 
zogenaamde microgrootbank

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?p=4379


Pagina 6Flash oktober 2014 www.lions-112a.be

LC ZWEVEGEM ACTIEF IN LEVENSLOOP KORTRIJK 6 EN 7 
SEPTEMBER
3300 lopers en wandelaars waren in 84 teams 24 u in be-
weging ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Ook 
100 ‘vechters’ (ex) kanker-patiënten deden mee. Lions 
Club Zwevegem met bijna alle leden en hun partner liepen 
of wandelden mee. Naast het inschrijvingsgeld werd door 
vele fundraising activiteiten door alle deelnemers onder-
tussen meer dan 200.000 € samengebracht, een Belgische 
recordopbrengst.

Voor onze club waren de confrontatie met kankerpatiën-
ten die moedig bezig zijn, getuigenissen van BV’s,  een ingetogen moment bij het branden van 
vele kaarsen in  herinnering aan zieke familieleden en vrienden en tenslotte het loslaten van 
honderden ballonnen van hoop tijdens de slotceremonie, de hoogtepunten.

Daarenboven werd de ambiance, de solidariteit en het sporten in mistige omstandigheden en 
nachtelijke uren bijzonder intens ervaren.

Philippe Vergauwe, LC Zwevegem

VOEDSELBANKEN-ACTIE 2014
« Core business » noemde onze past-gouverneur Caroline de actie Voedselbanken en dat is 
het inderdaad of zou het dienen te zijn voor alle clubs. Onze Lionsvrienden in West-Vlaanderen 
tonen hoe het kan. Bijna alle clubs nemen er deel aan de actie en onder impuls van zone-
voorzitter Luc Masureel en met volle steun van provinciaal coördinator Serge Skatchkoff (LC 
Kortrijk) nemen alle clubs in Zone 11 deel.  Dit is een uitzonderlijke prestatie die respect en 
bewondering verdient.

Dankzij Christiaan De Bruyn (LC Dendermonde) blijft ook Oost-Vlaanderen zijn beste beentje 
voorzetten en laat alles er het beste vermoeden voor de actie van dit jaar.  Toch is zowat de 
helft van de clubs in deze provincie de actie nog steeds niet genegen.  Het jaarlijkse succes in 
Oost-Vlaanderen is daarom ook voor een zeer groot deel te wijten aan de tomeloze inzet van 
Christiaan, die door de inschakeling van vele vrijwilligers toch telkens weer voor een knalre-
sultaat zorgt.

Marc Temmerman, Commissievoorzitter Voedselbanken District A

HET KORTSTE SPROOKJE
Er was eens een jongen die z’n meisje vroeg :  ‘‘wil je met me trouwen ?’’
Het meisje zei ‘‘nee !’’
En de jongen leefde nog lang en gelukkig en reed op z’n motor, ging vissen en jagen, speelde golf, 
ging vaak drinken met z’n vrienden, had veel geweldige sex, had geld op de Bank en liet scheten 
wanneer hij daar zin in had.

Wist je dat?
Lions Clubs Belgium MD 112 een medaille kreeg voor hun uitzonderlijke inzet voor 
de Special Olympics ?

http://www.lions-112a.be/
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LIONS CLUB EN KA GERAARDSBERGEN ZETTEN ZICH IN 
VOOR SPECIAL OLYMPICS
Van 9 tot 20 september 2014 werden in Antwerpen de Special Olympics georganiseerd. Pas 
voor het eerst was ons land het gastland van dit vierjaarlijkse evenement. Tijdens de Special 
Olympics worden de sportieve talenten van 2000 atleten met een verstandelijke beperking 
gevierd. De deelnemers zijn afkomstig uit maar liefst 58 verschillende landen. 

Dit jaar traden de leerlingen van het zevende jaar Maatschappelijke Veiligheid van het KA 
Geraardsbergen op als stewards bij de controle van het Olympisch dorp in Mol. De Lions Club 
Geraardsbergen bood logistieke ondersteuning bij de organisatie van de stage, en leverde bo-
vendien zelf nog heel wat enthousiaste vrijwilligers. 

De stagiairs waren een volledige week op de Special Olympics aanwezig. Ze werkten er beur-
telings in shifts van telkens 8u. Daarnaast waren de leerlingen vrij om wedstrijden te volgen 
en deel te nemen aan sportactiviteiten. Stagiair Svetlana Rizjova getuigt: ‘Ik ben blij dat ik deel 
mocht uitmaken van dit unieke evenement. Het was een erg verrijkende ervaring, ook omdat 
ik tijdens de stage mijn kennis van verschillende talen – waaronder het Russisch – kon gebrui-
ken bij het contact met de atleten’.

Marc Baisier LC Geraardsbergen

WAAROM LIONS ZO WEINIG IN DE PERS BIJ S.O.?
Sommige Lionsleden zijn ontgoocheld dat Lions niet in de pers vermeld werd in het kader van 
Special Olympics. Allicht zijn die niet ter plaatse geweest of hebben ze het programma niet 
ingekeken. Dat kan men nog doen op www.so2014.com. Daar vind je alles terug wat er ge-
beurde: de spelen met alle sportcompetitiedisciplines, de delegaties van de 58 deelnemende 
landen, de kalender, de diverse nevenorganisaties, het wetenschappelijk congres, de torch 
run, de tentoonstellingen, de host town programma’s, de schoolprogramma’s, … en daartus-
sen op de zoveelste bladzijde een zoveelste hoofdstuk van het geheel: het Healthy Athletes 
Program (HAP). Een onderdeel daarvan “Opening Eyes” wordt door ons met Lions Internatio-
nal gesteund. 

Als je dat allemaal ziet en meemaakt, dan word je klein en besef je dat Lions weliswaar zeer 
nuttig werk leverden, maar dat tov dit grandioos gebeuren, wij maar een kleine (maar prach-
tige) schakel zijn geweest. Dan besef je dat het normaal is dat we niet vermeld werden in de 
pers. Trouwens, geen enkele andere serviceorganisatie zoals Kiwanis wordt “in the picture” 
geplaatst. Special Olympics draait om de atleten, enkel en alleen om deze Olympische atleten.

Lions is soms een lesje bescheidenheid!

André Goethals 1e vice gouverneur

LEO’S IN HET DISTRICT
Naar jaarlijkse gewoonte nodigde het districtsbestuur de clubvoorzitters en -secretarissen uit 
op de prédistrictsvergadering: een eerste treffen waar de districtsdoelstellingen uit de doeken 
worden gedaan om zo volledig geïnformeerd het nieuwe leojaar te starten. Ledenwerving, 
samenhorigheid tussen de clubs verder uitbouwen, een duidelijke publiciteitsstrategie, het 
goede Lionscontact onderhouden en een puike organisatie van NASOC op poten zetten, zijn 
een greep uit de aandachtspunten voor het komende districtsjaar.

Na de nodige inspanning, was het tijd voor ontspanning en vervoegden de andere 
leden ons voor de eerste editie van de Leo Challenge! Een sportieve middag, op 
initiatief van onze vicevoorzitter Olivier, waar de clubs het tegen elkaar opnamen in 
verschillende disciplines. Een erg geslaagde middag, waar iedereen tot het uiterste 
ging om zijn/haar club-eer hoog te houden. Het informeel leren kennen van de an-
dere leos was een groot pluspunt en het concept is zeker voor herhaling vatbaar! Ik 
ben nu reeds benieuwd wie gastclub Aalst zal opvolgen als winnaar?

Als we op hetzelfde elan verder gaan, belooft 2014-2015 heel wat moois te bren-
gen!

Elien Vandenbroucke – voorzitter district A

http://www.lions-112a.be/
http://www.so2014.com
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LC GENT–GAND “VIVE LE VÉLO!”
LC Gent-Gand organiseert sinds 2008  jaarlijks op de laatste zondag van augustus een familiale 
fietsrally. De locatie van het parcours varieert ieder jaar en laat de deelnemers toe om de mooi-
ste plekjes rondom Gent aan een snelheid van +/- 15 km/uur op ‘bovenhaagse’ gluurhoogte 
te ontdekken. Er is keuze tussen een parcours van 15 km en een van 30 km dat deelnemers 
toelaat aan  eigen ritme te rijden, even halt te houden onderweg aan de versnaperingstentjes 
om tenslotte na een rit van 2 à 3 uur, rond aperitivo time, de eindmeet te halen.  

2014 was andermaal een groot succes met meer dan 400 deelnemers, een toename met 10% 
tegenover 2013. Na afloop van de rally wordt een uitgebreide BBQ geserveerd, dit jaar trou-
wens met de milde medewerking van Leo Club Ghent, een prachtige gelegenheid om nog even 
te genieten van de laatste zomerdag en onder vrienden uit te halen met interessante vakan-
tieherinneringen.  

Dit jaar gaven we mekaar rendez-vous op zondag 31 augustus 2014 in de Munckbosstraat te 
Zottegem, ten huize en ‘ten tuine’ van één van onze leden. Bij de tien eerste edities is de zon 
telkens van de partij geweest en ook dit jaar was het niet anders niettegenstaande enkele kop-
pige druppels in de ochtend. 

De opbrengst van de dag gaat integraal naar de goede doelen van LC Gent-Gand. 

QR CODES, WAT IS DAT, WAAROM GEBRUIKEN?
QR codes zijn een soort streepjes codes. Het verschil met streepjes codes zit in de mogelijk-
heid om ook letters en dus woorden, zinnen of andere gestructureerde gegevens in de code te 
plaatsen. Hierdoor kunnen QR codes héél wat meer informatie bevatten. De meest gebruikte 
toepassing is het opslaan van lange of onleesbare website links. Met een smart Phone App 
wordt deze link ingelezen en de respectievelijke website geopend. Zo kun je informatie over 
het QR codes vinden door deze link in te tikken http://www.lionssmile.org/qr-codes-lions of 
onderstaande (linkse) QR code in te scannen.

QR codes niet voor Lions? Wat dacht je van deze conventie pin van Lions Nederland of de fan-
ion van onze eigen Immediate Past gouverneur Caroline Vanwynsberghe... !

Proberen? download een QR Scanner op uw smart Phone (zoek op QR code)

Tom Van Kerschaver, LC Brugge Maritime, Lions SMiLE

Wist je dat?

• Elke club gepersonaliseerde banners kan laten maken ? Voor alle inlichtingen: 
An Gevaert-Mommaerts (LC Oostende BO4) of Bart Gevaert (LC De Haan-Perme-
keland) an@gevaertgraphics.be

http://www.lions-112a.be/
mailto:an%40gevaertgraphics.be?subject=
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VREDESPOSTERWEDSTRIJD 2014-15 OPROEP TOT DEELNA-
ME
Afgelopen weken werden twee mails naar de clubs verstuurd ivm 
de Vredesposterwedstrijd. Volgende clubs hebben reeds positief 
gereageerd!  Assenede Diederik, Damme Zwin, De Haan Perme-
keland, Gent/Gand, Gent Leieland, Herzele, Oostende BO4, Ou-
denaarde Vlaamse Ardennen, Ronse-Renaix, Sint Niklaas City, 
Waasland, Wetteren Rozenstreek, Zottegem en Zwevegem. An-
dere clubs zullen dit wellicht binnenkort doen.

Nog even overlopen welke de motivatie zou kunnen zijn om als 
club deel te nemen aan dit schitterend event:

• Het thema is meer dan ooit actueel en kan zowel gekaderd 
worden in relatie tot WO 1, als tot wat er in de rest van de 
wereld gebeurt.

• Dit project is een ideaal middel om uw club meer bekendheid 
te geven in uw streek of stad; het draagt bij aan een positief 
imago van de Lions. 

• Via contacten met o.a. scholen kunt u bvb. sociale projecten detecteren om kinderen in 
armoede te steunen. 

• Via de Vredesposterwedstrijd bereikt uw club ook de ouders van de deelnemende kinde-
ren, een belangrijke doelgroep bij het werven van nieuwe leden!

Het is wel zaak de scholen tijdig, en bij voorkeur in het begin van het schooljaar, te contacteren 
zodat ze het project kunnen inplannen.

Mocht u overwegen om (voor de eerste keer) deel te nemen, neem dan contact op met dis-
trictsverantwoordelijke Ludo Suy. Hij kan u uitleggen hoe u te werk moet gaan.

Meer info over de aanpak van dit project vind je op de website van 112 A http://www.lions-
112a.be/?page_id=20 U vindt daar onderaan de links naar alle info (waaronder de planning)  
die u nodig hebt voor een succesvolle en deugddoende deelname. Succes!!

Districtsverantwoordelijke Vredesposter Ludo Suy - LC Assenede Diederik - 0475 421213-
ludo@suy.be

MOP(PEN) VAN DE MAAND
“Over stress gesproken.. Je pikt een liftster op, een mooi meisje. Plotseling valt ze flauw in jouw 
auto en je brengt haar naar het ziekenhuis.
Daar word je gestrest van. Maar in het ziekenhuis hoor je dat ze zwanger is, en ze feliciteren je 
dat je vader gaat worden.
Jij zegt dat je niet de vader bent, maar het meisje zegt van wel. Dit begint erg stressvol te worden. 
Dus dan eis je een DNA-onderzoek om te bewijzen dat je de vader niet bent.
Nadat de test gedaan is krijg je van de arts te horen dat je onvruchtbaar bent, en dat waarschijn-
lijk al vanaf je geboorte. Je bent wel heel erg gestrest maar enorm opgelucht.
Onderweg terug naar huis denk je na over je drie kinderen thuis. Dát is pas stress!”

Ook toen Baziel nog niet getrouwd was was hij reeds goed bevriend met Hector, die wel reeds 
een trouwboek had. Op een zaterdagavond komt Baziel in ‘t dorp Hector tegen. Hector bekijkt 
Baziel en zegt: “Woarom ejje gie een tasjlampe mee voe ut te goan?” “Ewel” antwoordt Baziel 
“’k Gon ‘k ik ip soek achter een lief!” “’t Seida!” zegt Hector “Mor in mien tiet an’k ik do gin tas-
lampe voren nodig wih!” “’k Weten’t” replikeert Baziel “Mo kiekt een keer woamee dajje no je 
kot gekommen ziet!”

http://www.lions-112a.be/
mailto:ludo%40suy.be?subject=
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NUTTIGE INFO
03/10/2014 - LC Oostende: BO4 gaat vreemd
04-05/10/2014 - LC Zelzate Krekenland: Visfestival van het Noorden
11/10/2014 - LC Geraardsbergen: Oesterfestival
16-22/10/2014: Voedselbanken
17/10/2014 - LC Blankenberge: Oester en kreeftfestival
17/10/2014 - LC Heuvelland: Die Trommel schlug zum Streite
18/10/2014 - LC Denderleeuw Denderlions: Galabal
25/10/2014 - LC Ninove: Singers & Swingers
26/10/2014 - LC De Pinte Millenium: Halloweenmarkt
11/11/2014 - LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk
13/12/2014: Algemene vergadering in Brussel
20/03/2015 - LC Oostende: Interserviceclubquiz
24/03/2015: LC Gent Scaldis: Cinemagala
20/04/2015: Opleiding nieuwe leden
23/04/2015: BAD
24/04/2015 - LC De Pinte Millenium: Wijnkwis
25/04/2015: Districtsconventie 112A in Gent
25/04/2015: LC Aalst Dirk Martens: The Barry White Experience
07/05/2015 - LC Waasmunster Scaldiana: New York city of Jazz
14-25/05/2015 - LC Knokke-Zoute: Tentuinstelling
13/06/2015: Nationale Conventie

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Gent Scaldis Hanet Marc
Ronse-Renaix Godefroid Luc
Zwevegem Claes Xavier

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
Kortrijk Mercurius Penneman de Bosscheyde Geo

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-bo4-gaat-vreemd
http://www.lions-112a.be/?events=lc-zelzate-krekenland-visfestival-van-het-noorden
http://www.lions-112a.be/?events=lc-geraardsbergen-oesterfestival-2
http://www.lions-112a.be/?events=3951-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-blankenberge-oester-en-kreeftfestival-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-heuvelland-die-trommel-schlug-zum-streite
http://www.lions-112a.be/?events=lc-ninove-singer-swingers
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-pinte-millenium-halloweenmarkt
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-concert-in-de-sint-jozefskerk
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-interserviceclubquiz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-gent-scaldis-cinemagala
http://www.lions-112a.be/?page_id=3336
http://www.lions-112a.be/?events=lc-aalst-dirk-martens-barry-white-experience
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waasmunster-scaldiana-new-york-city-of-jazz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-knokke-zoute-tentuinstelling-2
http://www.lions-112a.be/?page_id=3269
http://www.lions-112a.be/?page_id=429

